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Municipal de E3etém Gouetma da nossa gente

CNPJ: 19.670.696/001-91

ATA DA 13' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2022, na Agência Reguladora do
Município de Belém. localizada à Rua Curuçá n' 555, Bairro do Telégrafo sem
fio, às 10 horas. Estiveram presentes os representantes da agência - Diretoria
Colegiada: Dra. Eliana Uchõa - Diretora-Presidente, Dra. Paloma Lins - Diretora-
Autárquica e Dr. Sérgio Menezes - Diretor-Autárquico. Para tratar do seguinte
assunto:

PROC. ll0/2022 - APRESENTAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DA DIRETORIA
COLEGIADA DA ARBEL DO RELATÓRIO REFERENTE À DEFESA
APRESENTADA EM FACE DO AUTO DE INFRAÇÃ0 NO 01/2022.

Voto no 01/2022.
Relatora: Eliana de Nazaré Chaves Uchõa (Diretora-Presidente)
(...). Pelo presente, com fundamento nos termos da Lei Municipaln' 9.576, de
22 de maio de 2020, notadamente nos dispositivos 50, 72 e 86, o artigo 100 do
Regimento Interno da Agência Reguladora Municipalde Belém e no artigo 21 da
Resolução Normativa ARBEL N' 001/2021, mantenho o Auto de Infração n'001/2022. '

Paloma MacieILins(Diretora-Autárquica):

Analisando de forma criteriosa os autos resta claro que o feito foi devidamente
instruído e fundamentado, inclusive com parecer jurídico e demais etapas
previstas em resolução e na lei. Ademais, trata-se de situação que vem sendo
reiterada pela companhia, o que demonstra clara inércia da mesma em relação
aos diversos questionamentos e reclamações que vem sendo feitos tanto por
usuános como pela própria agência reguladora no uso de suas atribuições.
Nesse sentido, acompanho o voto da diretora presidente e pugno pelo
prosseguimento do feito com a confirmação do auto de infração
Sergio Roberto Santarém Menezes (Diretor-Autárquico):
Acompanho o voto da diretora presidente -- Eliana Uchoa, bem como o da
diretora autárquica - Paloma Lins e pugno pelo prosseguimento do feito com a
confirmação do auto de inflação
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Sem mais pautas ou outros assuntos

A reunião foi encerrada às 10h30, pois nada havia mais a ser tratado no
momento. Eu, Rayan Gonçalves, secretariei os trabalhos nessa reunião e lavrei
a presente ata

Belém

Eliana Uchõa
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